Kynologický klub Obedience Slovakia

Chovateľský klub Border collie club
Slovakia

za podpory organizácií
Zväz športovej kynológie SR a Slovenský poľovnícky zväz

organizujú
preteky Obedience so zadaním skúšky

MAJSTROVSTVÁ ZŠK SR 2021 CACIOB
MAJSTROVSTVÁ BCCSK 2021 border kólií
PARALELNÉ PRETEKY pre psov bez
preukázateľného pôvodu
4. a 5. septembra 2021
podľa počtu prihlásených môžu byť preteky aj jednodňové
ORGANIZÁTOR

Kynologický klub Obedience Slovakia
www.dog-obedience.sk
a chovateľský klub border kólií BCCSK
https://www.bccsk.sk/

KONTAKTNÁ
OSOBA

Ingrid Tamášiová
mob.: + 421 948 386 705
e-mail: skobedience@gmail.com

MIESTO

Ranč Nový dvor, Malý Lapáš (smer Nitra, Vráble)
(direction: aprox. 5 km from Nitra towards cities Levice, Vráble)
http://www.novydvor.wbl.sk/Prenajom-plochy.html
GPS: 48°17'57.2"N

18°10'22.7"E

VEDÚCI SKÚŠOK

Ľudevít Krampe

ROZHODCOVIA

Hlavný rozhodca: Pavel Tamáši (SK)
Zahraničný rozhodca: Christian Steinlechner (AT)

HLAVNÝ STEWARD

Ľudevít Krampe

PRIHLASOVANIE

https://forms.gle/2L6ZW9v55r5xFfjL7

OCHRANA
OSOBNÝCH
ÚDAJOV
UZÁVIERKA

GDPR

22.8.2021

ŠTARTOVNÉ

20 EUR za jedného psa

PODUJATIE NA
FACEBOOKU

https://www.facebook.com/events/529030748335671?active_tab=about

ÚHRADA

Vopred na účet kynologického klubu
Obedience Slovakia , Reca 640 , 925 26 Reca
Prihláška je platná až po zaplatení štartovného poplatku. Platby na
mieste nie sú možné.

IBAN
SWIFT

SK17 8330 0000 0020 0090 1334
FIOZSKBAXXX

VŠEOBECNÉ
PODMIENKY

Preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel FCI a Skúšobného
poriadku pre Obedience v SR.
Každý pretekár musí predložiť tieto dokumenty:
1. Petpass alebo vakcinačnú knižku s platnými očkovaniami
2. Preukaz pôvodu psa (iba pri psoch s PP)
Výkonnostná knižka je povinná až od triedy OB 2.
Súťažiacej dvojici nebude umožnená účasť v prípade chýbajúcich
dokumentov.

SKÚŠOBNÉ
PRAVIDLÁ
PODMIENKY
ÚČASTI
PRI ZADANÍ TITULU
CACIOB
„MAJSTER ZŠK SR
v Obedience 2021”

http://dog-obedience.sk/skusobny-poriadok/

“MAJSTER BCCSK
v Obedience 2021”

Klubový titul „Majster BCCSK v Obedience“ sa zadáva v triedach
obedience: OB1, OB2, OB3. Titul získa psovod s dosiahnutým
najvyšším počtom bodov s jedným psom na Majstrovstvách BCCSK,
pričom podmienkou získania titulu je:
1. splnenie limitu skúšky v danej triede a súčasne.
2. príslušnosť psovoda k SR a trvalý pobyt v SR a súčasne.
3. preukázanie pôvodu psa rodokmeňom FCI pre plemeno border
kólia a súčasne .
4. zápis psa v slovenskej plemennej knihe najmenej 6 mesiacov.

VETERINÁRNE
PODMIENKY

Psi musia mať platný medzinárodný očkovací preukaz, v ktorom je
potvrdené, že pes má platné očkovania minimálne proti besnote,
hepatitíde a parvoviróze.Pretekov sa môžu zúčastniť aj kupírované
psy. Hárave feny musia byť nahlásené najneskôr pri prezentácií.
Trénujú a pretekajú posledné v poradí.

OCHRANA ZVIERAT

Počas trvania MS (vrátane tréningov) je zakázané používať elektrické
obojky, ostnaté obojky, škrtiace obojky, resp. podobné výcvikové
pomôcky. Ak sú psy v autách, alebo v prívesných vozíkoch, majiteľ im
musí zabezpečiť dostatočný prísun čerstvej vody a vzduchu.

OSTATNÉ

Za všetky škody spôsobené psom zodpovedá psovod. Štartovné, ktoré
predstavuje dobrovoľný príspevok v minimálne uvedenej hodnote, sa
nevracia. Dobrovoľným príspevkom podporujete rozvoj aktivít
Obedience na Slovensku. Ďakujeme.

Podmienky sú stanovené v zmysle platných pravidiel FCI.
Ocenenie CACIOB získa pes s PP na 1.mieste v OB3 pri dosiahnutí
známky „VÝBORNE“.

Titul „Majster ZŠK SR v Obedience“ sa zadáva v zmysle platných
predpisov iba v triede OB3. Titul získa psovod s dosiahnutým
najvyšším počtom bodov s jedným psom na Majstrovstvách ZŠK SR,
(v zmysle Smernice pričom podmienkou získania titulu je:
SKJ)
1. splnenie limitu skúšky v danej triede a súčasne
2. príslušnosť psovoda k SR a trvalý pobyt v SR a súčasne
3. preukázanie pôvodu psa rodokmeňom plemena uznaného FCI
4. zápis psa v slovenskej plemennej knihe

